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قوع مظهاتقظ حساب س ،تیسک گزمتا دی  ،تعدمد بندیای گهزمتا حساب سه
مقدم ة ی ئ مدی ه با تأخ دت گزمتا حساب س  ،تمبط مثبه
دمتد .یتچن  ،ب

تت کز مایک

گزمتا حساب س  ،تمبط منف

معنهادمتی جهود

تخصص متضای کت ت حساب س با تهأخ دت
معنادمتی ب ق مت مس  .بها توجه به یافته یهای

پژ یو پ شنهاد م شود دت تمستای مفزمیو یژگ یهای ک فه معاتها  ،توجه
ب شت ی ب توممل مؤث ب تأخ گزمتا حساب س شود.

واژه های کلیدی :تأخ دت گزمتا حساب س  ،مفشای معاتها  ،کت ته حساب سه  ،تمیبه ی
ش کت .

مقدمه

صووور هووای مووالی حسابرس وی شووده ،یک وی از منووابق باب و اتکووای اطالعووا بوورای
اسووتدادهکننوودنان محسووو موویشوووند ،امووا ایوون اطالعووا زمووانی موویتوانوود بووهوسوویلۀ
استدادهکنندنان مورد استداده برار نیرد که ویژنیهای کیدوی مربوو  ،از جملوه بوه موبوق
بودن را دارا باشد .اطالعا مالی ،نسبت به نذشوت زموان بسویار حسواس و بوا مورور زموان
ارزش و سودمندی خود را در تصمیم نیوریهوا از دسوت مویدهود (مهودوی و حسوینینیوا،
 .)1991بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ،چنانچه صوور هوای موالی ظور

مود

معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استدادهکنندنان برار نگیرد ،مدید بوودن آن کواه
می یابد .به موبق بودن نزارش حسابرسی نیز بر بابلیت اطمینوان اطالعوا

حسوابداری توثییر

دارد .در نتیجه ،هرچه فاصلۀ زمانی بین پایان سال مالی و تواریخ انتشوار نوزارش حسابرسوی
کوتاهتر باشد ،ارزش اطالعاتی آن بیشتر میشوود (بودری و علویخوانی .)1981 ،از دیودناه
اوسوانصح و لونتیس ،)2006( 1افشای به موبق نزارش حسابرسی در تداو بین پایوان سوال
مالی و تاریخ انتشار نزارش موالی تجلوی موییابود کوه در حسوابداری و حسابرسوی بوه ایون
تداو «تثخیر در نزارش حسابرسی» ندته میشود .همچنین ،تاریخ انتشار ،بهنونوۀ معموول
تاریخ امضای نزارش حسابرسی مستق در نظر نرفتوه مویشوود ،زیورا شورکتهوا خواهنود
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توانست پس از تثیید حسابرس ،نوزارش سوالیانه خوود را منتشور کننود (سواماها و خلیو ،2
.)2012
هد

اصلی این پژوه  ،بررسی عوام مؤیر بر انتشار بوه هنگوا نوزارش حسابرسوی

است .در نتیجه ،میتوان سؤال پژوه

را بدین صور مطرح نمود که هور یوا از عوامو

ذکر شده ،تا چه حد بر ایجاد تثخیر در نزارش حسابرسی تثییر دارد؟ همچنین ،با توجوه بوه
توثخیر در نوزارش حسابرسوی بور مربوو بوودن اطالعوا  ،تصومیمنیوری

اهمیت کواه

سرمایهنذاران و همچنین کارایی بازار ،ضوروری اسوت کوه ایون موضوود موورد بررسوی و
آزمووون تجربووی بوورار نیوورد .افووزون بوور آن ،بهوورهنیوری از متغیرهووایی کووه توواکنون توسو
پژوهشگران ببلی مورد آزمون برار نگرفته و استداده از یا الگوی رنرسیونی جوامق بورای
درک دبیقتر ایر متغیرهای مورد بررسی بر تثخیر نزارش حسابرسی ،از جنبههوای نووآوری
این پژوه

است.

در ادامه ،ابتدا مبانی نظری بیان شده و سپس پیشینه پژوه

ارائوه شوده اسوت .پوس از

آن نیووز بووه ترتیووب فرض ویههووای پووژوه  ،روش پووژوه  ،یافتووههووای پووژوه

و بح و

و

نتیجهنیری آورده شده است.
مبانی نظری

درک عوام مؤیر بر تثخیر در نزارش حسابرسی دارای اهمیت فزایندهای است ،زیورا
به نونۀ مستقیم بر به موبق بودن نزارشهای مالی به عنوان یکی از مهومتورین ویژنویهوای
کیدی صور های مالی ایر مینذارد (کارسال و کاپالن .)1991 ،9نظر به این اهمیت افشای
به موبق اطالعا  ،عوام تعیینکنندةآن ،اهمیت زیادی در پژوه های حسابداری و موالی
پیدا کرده است (لونتیس و همکاران2001 ،1؛ اتور و همکواران2006 ،1؛ عدیدوی.)2009 ،6
همچنین ،پیرو فسادهای مالی بینالمللی اخیر ،ویژنیهای مودیریتی شورکت ،عامو مهموی
برای توضیح افشای به موبق اطالعا محسو میشود (ساماها و خلی  .)2012 ،لذا ،بسیار
ضروری است که عل نهدته تثخیر در ارائۀ نوزارش حسابرسوی شناسوایی شوود (لوونتیس و
همکواران .)2001 ،کووارایی بووورس نیوز ارتبووا تنگوواتنگی بوا اطالعووا موجووود در بووازار و
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انعکوواس بووه موبووق و سووریق اطالعووا بوور روی بیمووتهووای اوراق بهووادار دارد (رضووایی
دولتآبادی و همکاران 1999 ،ال ) .در مقاب  ،یکی از دالی اصلی عنووان شوده از سووی
شرکتها برای تثخیر در ارائه صور های مالی سواالنه ،نیواز بوه انجوا خودما حسابرسوی
است .به عبار دیگر ،طوالنی شدن زمان انتشار صور های مالی و طوالنی شدن عملیوا
حسابرسی در هم پیچیده شده و به صور متراد

در ادبیا نزارشگری مالی به کار برده

میشود (ورمر و همکاران.)1992 ،2
این پژوه

به بررسی تثییر سوه دسوته از عوامو  -1 :مورتب بوا حسوابرس مسوتق -2 ،

مرتب با راهبری شرکتی و  -9مرتب با کمیتۀ حسابرسوی بور توثخیر در نوزارش حسابرسوی
( )ARLمیپردازد .عوام مرتب بوا حسوابرس مسوتق شوام متغیرهوای :انودازة حسوابرس
( ،)AudTاظهارنظر مشرو حسابرس ( ،)AudOریسوا نوزارشدهوی ( )RRiskو تعوداد
بندهای نزارش حسابرسی ( )Remarkاست .عوام مورتب بوا راهبوری شورکتی نیوز شوام
متغیرهای :تمرکز مالکیت ( ،)OwCانودازة هیئوتمودیره ( )BSizeو اسوتقالل هیئوتمودیره
( )BIndاست .همچنین ،عوام مرتب با کمیتۀ حسابرسی شام متغیرهوای :اسوتقالل کمیتوۀ
حسابرسی ( )Indaudو تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی ( )Audaccاست.
متغیرهای مربوط به حسابرس مستقل
اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی

شرکتهای بزرگ حسابرسی ،در حالت کلی توانایی فنی و تخصص الز برای انجوا
مثموریت حسابرسی و برطر

کردن نیازهای مشتریان را در کوتاهمد  ،دارنود .در نتیجوه،

این انتظار وجود دارد که شرکتهای بزرگ حسابرسی ،خدما با کیدیتتور و سوریقتوری
ارائه دهند تا بتوانند خود را از سایر شرکتهای حسابرسی متمایز نموده و مشوتریان بیشوتری
داشوته باشوند (سوواماها و خلیو  .)2012 ،اموا بووامبر و همکواران )1999( 8معتقدنود رویکوورد
حسابرسی ساختارمندی که توس شرکتهای حسابرسی بزرگ به کوار مویرود ،منجور بوه
تثخیر در نزارش حسابرسوی مویشوود .در نتیجوه ،شوواهد تجربوی حوول رابطوۀ بوین انودازة
حسابرس و توثخیر در نوزارش حسابرسوی هماهنو

نیسوت .جگوی و تسووی )1999( 9نیوز
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دریافتند که رابطۀ مستقیم و معناداری بین تثخیر در نوزارش حسابرسوی و انودازة حسوابرس
وجود دارد .در مقاب  ،لونتیس و همکاران ( )2001در پژوه
شرکتهای بزرگ ،باع

کاه

خود دریافتند کوه اسوتداده از

تثخیر در نزارش حسابرسی میشود.

اظهارنظر مشروط حسابرس

پیشینۀ مرتب با عوام تعیینکننده تثخیر در نزارش حسابرسی نشان میدهد که تثخیر
در نزارش حسابرسی ،تابعی صعودی از تعداد بیوود و محودویتهوای موجوود در نوزارش
حسابرسی است (لونتیس و همکاران2001 ،؛ اسپاتیس .)2009 ،10در این زمینه ،هنگامی کوه
حسابرس یا ناهنجاری را در نزارشهای مالی مشاهده کند ،باید آن را در نزارش خوود
ذکر کند ،اما پی

از این کار ،وی باید با مدیریت شرکت مربو مذاکره کند تا ابدا هوای

اصالحی متناسب انجا شده و نسترة آزمونهای حسابرسی را بیشتر کنود توا بتوانود شوواهد
حسابرسی بیشتری در ارتبا با ایون خطاهوا جموقآوری کنود و خوود را از دعواوی بضوایی
احتمالی مصوون دارد (سواماها و خلیو  .)2012 ،در نتیجوه ،ضومن اینکوه بوروز ایون مسوئله
زمانبر خواهد بود ،حسابرس نیز برای یافتن دیگر موارد مشابه احتمالی ،در ارائه زودهنگوا
نزارش خود محافظهکاری بیشتری به خور مویدهود کوه ایون مسوئله مویتوانود توثخیر در
نزارش حسابرسی را افزای

دهد.

ریسک گزارشدهی

ساختار ترازنامه و سیاست نزارشدهی شرکت میتوانود توثییر زیوادی روی توثخیر در
نزارش حسابرسی داشته باشد .لذا ،انر نسبت موجودی کاال و بدهیهوا بوه کو دارایویهوا
زیاد باشد ،حسابرس در هنگا حسابرسی و بررسی آنهوا ،بوا دشوواریهوای بیشوتری مواجوه
میشود که این مسئله بر تثخیر نزارش حسابرسی مؤیر اسوت .همچنوین ،شورکتهوایی کوه
داراییهای زیادی دارند از حسابرس میخواهند در پایان سوال آزموونهوای بیشوتری انجوا
دهد که این موضود نیز موجب تثخیر در نزارش حسابرسی خواهد شد (سواماها و خلیو ،
 .)2012در نتیجه ،انتظار میرود کوه بواال بوودن نسوبت موجوودی کواال و بودهیهوا بوه کو
داراییها ،موجب تثخیر در نزارش حسابرسی شود.
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تعداد بندهای گزارش حسابرسی

تعداد بندهای نزارش حسابرسی بور ایون نکتوه تثکیود دارد کوه هرچوه تعوداد آنهوا در
نزارش حسابرس بیشتر باشد ،این موضود به عنوان یا خبر بد تلقی شده و مدیر از انتشوار
به موبق صور های مالی حسابرسی شده اجتنا مینماید (بنویمهود و بهواری .)1999 ،لوذا
حسووابرس ممکوون اسووت رویکووردی اتخوواذ نمایوود تووا اطمینووان حاصو شووود کووه ناهنجوواری
باب توجهی وجود ندارد .در نتیجه ،این تالش بیشتر ،تثییر مستقیمی بر زمان حسابرسوی دارد
(ساماها و خلی .)2012 ،
متغیرهای مربوط به راهبری شرکتی
تمرکز مالکیت

نووزارش سووالیانه حسابرسووی شووده منبووق اصوولی و شوواید تنهووا منبووق اطالعوواتی بوورای
سرمایهنذاران است (رافورانیر .)1991 ،11سرمایهنذاران برای اینکوه بتواننود در ارتبوا بوا
تخصیص منابق خود تصمیم بگیرند و عد تقارن اطالعا منوابق را کواه

دهنود ،بایود بوه

موبق از درآمودها و نوزارشهوای مورتب بوا آن ،بوا خبور شووند .بنوا بور نظریوۀ نماینودنی،
تضادهای احتمالی در منافق مدیریت و سهامداران در شرکتهایی کوه پراکنودنی مالکیوت
باالیی دارند ،بیشتر است .زیرا سرمایهنذارانی که مالا درصد کووچکی از سوها هسوتند،
بدر کمتری بورای ندووذ در تصومیمهوای مودیریت دارنود (سواماها و خلیو  .)2012 ،در
نتیجه ،با کاه

پراکندنی مالکیت و حرکت به سمت تمرکز مالکیت ،سرمایهنذارانی کوه

مالا درصد کوچکی از سها هستند ،بدر بیشتری برای ندوذ در تصومیمهوای مودیریت
خواهند داشت .همچنین ،سهامداران به نزارشهای مالی حسابرسی شده متکی هسوتند و در
صورتی که پراکندنی مالکیوت بیشوتر شوده و بودر ندووذ سورمایهنوذاران کواه

یابود،

حسابرسووان بیشووتر در معوورس ریسووا هسووتند و ایوون موضووود احتمووال دعوواوی بضووایی و
ریساهای مربو به کسب و کار را برای آنها افزای

میدهود (جگوی و تسووی.)1999 ،

لذا انتظار میرود که تثخیر در نوزارش حسابرسوی توابعی صوعودی از پراکنودنی مالکیوت
باشد .پژوه های صور نرفته در این زمینه نیز نویای این مدعا است (جگوی و تسووی،
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1999؛ لونتیس و همکاران2001 ،؛ حبیب و بهوئیان .)2011 ،12در مقاب  ،مویتووان دریافوت
که انر تمرکز مالکیت بیشتر شده و بدر ندوذ سورمایهنوذاران افوزای

یابود ،حسابرسوان

کمتر در معرس ریسا خواهند بود .در نتیجه ،این انتظار وجود دارد که با افوزای
مالکیت ،تثخیر در نزارش حسابرسی کاه
میکند که با افزای

تمرکوز

یابد .در ایون زمنیوه ،عدیدوی ( )2009نیوز بیوان

تمرکز مالکیت ،تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی کاه

مییابد.

اندازۀ هیئتمدیره

در ادبیا مربو به راهبری شرکتی ،اندازة هیئتمدیره به عنوان سواز و کوار مرتبطوی
در نظر نرفته میشود که میتواند شدافیت اطالعا را از لحاظ اعتبار و نیز افشای بوه موبوق
بهبود بخشد .در این زمینه ،هیئتمدیرههای بزرگتر مطلو تر هستند ،زیرا میزان تخصوص
و منابق در دسترس شرکت را افزای

میدهند (هیودالگو و همکواران .)2010 ،19در مقابو ،

آرکی و وازکوئز )2001( 11بیان میدارند که تعداد محدود اعضای هیئوتمودیره مویتوانود
تبادل افکار بین اعضای هیئتمدیره را افزای

داده و انعطا

تصومیمنیوری را بیشوتر کنود.

همچنین ،محمدنور و همکاران )2010( 11در پژوهشی دریافتند که رابطوۀ غیرمعنواداری بوین
تثخیر در نزارش حسابرسی و اندازة هیئتمدیره وجود دارد .لذا با توجه به وجود اطالعا
متنابض در مورد ارتبا اندازة هیئتمدیره و تثخیر در نزارش حسابرسی ،این رابطه نیاز بوه
بررسی تجربی دارد.
استقالل هیئتمدیره
16

بنا به عقیدة فاما و جنسن ( )1989وجود مدیران مستق در هیئتمدیره میتواند توثییر
بسووزایی در کارآموودی فعالیووتهووای نظووارتی هیئووتموودیره در راسووتای محوودود کووردن
فرصتطلبی مدیران داشته باشد .مودیران مسوق مویتواننود نقشوی اساسوی در حو مشوک
نمایندنی بین مدیران و سهامداران داشته باشوند .در نتیجوه ،هیئوتمودیره بوا اسوتقالل بیشوتر
میتواند موانق الز برای بهبود نزارشدهوی موالی شورکت را برطور

کنود .بورای نمونوه،

سماحه و دحاوی )2011( 12بیان میدارند که استقالل هیئتمدیره ،سبب بهبود نزارشدهی
شرکت میشود .لذا ،این انتظار وجود دارد که استقالل هیئتمودیره بوه کوارایی حسابرسوی
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کما کرده و ابزارهای مورد نیاز برای تسریق در روند کار حسابرس را در اختیار وی بورار
دهد تا بتواند نزارش خود را با سرعت بیشتری ارائه دهد (ساماها و خلی .)2012 ،
متغیرهای مربوط به کمیتۀ حسابرسی
تخصص

یکی از عوام مهمی که بیان میشود بور شودافیت شورکت توثییر دارد ،فعالیوت کمیتوۀ
حسابرسی است .در نزارش کمیتۀ بلوریبون )1999( 18آموده کوه یکوی از نقو هوای مهوم
فعالیوتهوای نظووارتی هیئوتمودیره ،توسو کمیتوۀ حسابرسووی ایدوا مویشووود .موامووولن و
رانوناندان )1996( 19نیز دریافتند که وجوود کمیتوۀ حسابرسوی از طریوق کواه

خطاهوا و

ناهنجاریهای باب توجه ،به بهبود اطمینان اظهارنامههای مالی کما میکند .همچنوین ،در
جلسه کمیتۀ حسابرسی مشک های موجود در فرایند نزارشدهی مالی شناسوایی مویشووند
(محمدنور و همکاران .)2010 ،لذا در صورتی که اعضوای حاضور تخصوص مورتب داشوته
باشند ،بهتر میتوانند مشوک هوا را حو نمووده و رونود تهیوه نوزارش حسابرسوی را تسوریق
بخشند .در این زمینه ،یافتههای سولتانا و همکواران )2011( 20نیوز حواکی از ارتبوا مندوی و
معنادار بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و توثخیر در نوزارش حسابرسوی اسوت .بوه بیوان
دیگر ،تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی باع کوتواهتور شودن توثخیر در نوزارش حسابرسوی
میشود (صالحی و همکاران.)1991 ،
استقالل

بر اساس تئوری نمایندنی ،کمیتۀ حسابرسی بوا دارا بوودن درصود بواالتری از مودیران
خارجی در انجا نق ها و مسئولیتهای خود ،کمتر با خطر مواجوه مویشووند (صوالحی و
همکاران .)1991 ،همچنین ،سولتانا و همکاران ( )2011معتقدند ابدا های کمیتۀ حسابرسوی
با استقالل بیشتر ،به احتمال فراوان در راستای کاه
حسابرسی است .یافتههای پژوه

زمان صر

شده برای صدور نزارش

ارتبا مندی و معناداری را بین استقالل کمیتۀ حسابرسی

و تثخیر در نزارش حسابرسی نشان داد .در نتیجه ،میتوان دریافت که بوا افوزای
کمیتۀ حسابرسی ،مد زمان تثخیر در نزارش حسابرسی کاه

مییابد.

اسوتقالل
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پیشینۀ پژوهش

سجادی و همکاران ( )1991بوه بررسوی مکوانیز هوای راهبوری شورکتی بور توثخیر در
نزارش حسابرسی پرداخته و دریافتند که در حالت کلی ،مکانیز های راهبری شورکتی بور
مد زمان تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی مؤیر است.
محموودیان ( )1992دریافووت کووه بووین تمووامی متغیرهووای ویژن ویهووای حسووابداری و
حسابرسی صاحبکار ،بین مشکال پی زمینهای ،ابها  ،اندازه یا بزرنی شرکت و ضوع
تیم حسابرسی و تثخیر نزارش حسابرسی ،ارتبا مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیهووا و رفیعووی ( )1999در پژوهشووی دریافتنوود کووه ب ویطرفوی و بوودمت حسابرسووی
داخلی ،با تثخیر نزارش حسابرسی ،رابطۀ معکوس دارند ،اما متغیر اندازه واحود حسابرسوی
داخلی با این متغیر رابطۀ معناداری ندارد.
واعووو و احموودی ( )1999دریافتنوود کووه تجربووه حسووابرس و حووقالزحمووه غیرعووادی
حسابرس با تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی ،رابطۀ مندوی و معنوادار دارد .همچنوین ،رابطوۀ
مثبت و معناداری بین پیچیدنی حسابرسی شرکت و تعداد بنودهای اظهوارنظر حسوابرس بوا
تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی وجود دارد.
رضایی دولتآبادی و همکاران ( ) 1999دریافتنود کوه بوین انودازة شورکت و دورة
امضای حسابرس و همچنین ،بین اندازة شرکت و دورة ضمنی ،رابطۀ معنادار و مندی وجوود
دارد و در نهایت شرکتهایی که نسبت بدهی (اهر مالی) بیشتری دارند ،شرکتهوایی کوه
دارای اخبار خو هستند و همچنین شرکتهایی کوه تعوداد سوهامداران عموده آنهوا بیشوتر
است ،تثخیر بیشتری در انتشار صور های مالی ساالنه حسابرسی شده دارند.
پورحیدری و همکاران ( )1991دریافتند که بوین تخصوص حسوابرس در صونعت و بوه
موبق بودن نزارش حسابرسی ،ارتبا مثبت و معناداری وجوود دارد .همچنوین ،بوین انودازة
مؤسسۀ حسابرسی و به موبق بودن نزارش حسابرسی ،ارتبا معناداری وجود ندارد.
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درورده و همکاران ( )1991دریافتند که بین جنسیت اعضای کمیتۀ حسابرسی با تثخیر
نزارش حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ،اموا بوین انودازه کمیتوۀ حسابرسوی و
تخصص مالی اعضا با تثخیر در نزارش حسابرسی رابطۀ مندی و معناداری بربرار است.
راسخی و آراد ( )1996درپژوهشی دریافتند کوه حوقالزحموۀ حسوابرس ،بوا توثخیر در
ارائۀ نزارش حسابرسی رابطهای مندی و معنادار دارد.
حاجیها و رجبدُری ( )1996دریافتند کوه بوین اسوتقالل کمیتوۀ حسابرسوی ،تخصوص
اعضای کمیتۀ حسابرسی و اندازة کمیته با سطح نگهداری وجه نقد شرکت ،رابطوۀ مثبوت و
معناداری وجود دارد.
مانده و سان )2011( 21به بررسی رابطه بین تثخیر در ارائۀ نوزارش حسابرسوی و تغییور
حسابرس پرداختند .یافته های پژوه
حسابرسی افزای

آنان نشوان داد کوه هور چوه توثخیر در ارائوۀ نوزارش

یابد ،تغییر حسابرس سیر نزولی پیدا میکند.

الخطیب و مارجیب )2012( 22در پژوهشی به بررسی به موبق بودن نزارش حسابرسوی
پرداخته و دریافتند که سوددهی ،نود مؤسسه حسابرسی و اندازة شرکت ،با بوه موبوق بوودن
نزارش حسابرسی رابطۀ مندی و معناداری دارد ،اما اهور موالی بوا بوه موبوق بوودن نوزارش
حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
داو و فا  )2011( 29بهبررسی ارتبوا بوین کیدیوت حسابرسوی ،تخصوص حسوابرس در
صنعت و تثخیر در ارائۀنزارش حسابرسی پرداخته و دریافتند تخصص حسابرس در صنعت
ارتبا مثبت بین تثخیر در نزارش حسابرس و نردش حسابرسی کوتاه را تضعی
ساماها و خلی

( )2012در پژوهشی به بررسی عوام مؤیر بر کواه

میکند.

توثخیر در ارائوۀ

نزارش حسابرسی پرداخته و دریافتند که ویژنیهای کمیتۀ حسابرسی و حسوابرس مسوتق
و همچنین عوام راهبری شرکتی ،سهم بسزایی در زمان ارائۀ نزارش حسابرسی و به موبوق
بودن اطالعا دارد.
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بررسی پیشینۀ پژوه های مرتب نشان داد ،انرچوه پوژوه هوای داخلوی و خوارجی
زیادی به بررسی عوام مؤیر در تثخیر نزارش حسابرسی پرداخته و به یافتههای ارزشمندی
دست یافته است ،اما تاکنون ایر متغیرهایی مانند ریسا نوزارشدهوی ،اظهوارنظر مشورو
حسابرس و تمرکز مالکیت بر تثخیر در نزارش حسابرسی در ایوران موورد آزموون تجربوی
بوورار نگرفتووه اسووت کووه ایوون مسووئله نیازمنوود بررسووی اسووت تووا بتوووان بوور اسوواس یافتووههووا،
برنامهریزیهای بهتری در این زمینه انجا داد .همچنین ،با وارد کردن متغیرهای پژوه

در

یا الگو ،میتوان ایر هر یا را به صور دبیقتر مورد ارزیابی برار داد که این مسئله نیوز
به دبت یافتهها کما میکند.
روش پژوهش

این پژوه

از نود پژوه های کمی است که در آن از روش علمی ساخت و ایبوا

تجربی استداده شده و بر اساس فرضیهها و طرحهای پژوهشی از بب تعیینشده ،انجوا شوده
است .از این دسته پژوه ها زمانی استداده میشود که معیار اندازهنیری دادهها کمی است
و برای استخرا نتیجهها از روشهای آماری استداده میشود.
فرضیههای پژوهش

با توجه به اهدا  ،مبانینظری و پیشینۀپژوه  ،فرضیههای زیر مطرح مینردند:
فرضوویۀ اول :بووین انوودازة مؤسسووۀ حسابرسووی و تووثخیر در نووزارش حسابرسووی ،رابطووۀ
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ دو  :بین نظر مشرو حسابرس و تثخیر در نزارش حسابرسوی ،رابطوۀ مثبوت و
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ سو  :بین ریسا نزارشدهی و تثخیر در نوزارش حسابرسوی ،رابطوۀ مثبوت و
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ چهار  :بین تعداد بندهای نزارش حسابرسوی و توثخیر در نوزارش حسابرسوی،
رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
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فرضوویۀ پوونجم :بووین تمرکووز مالکیووت و تووثخیر در نووزارش حسابرسووی ،رابطووۀ مثبووت و
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ ششم :بین اندازة هیئتمدیره و تثخیر در نوزارش حسابرسوی ،رابطوۀ معنواداری
وجود دارد.
فرضیۀ هدتم :بین استقالل هیئتمدیره و تثخیر در نزارش حسابرسی ،رابطه معکوس و
معناداری وجود دارد.
فرضیۀ هشتم :بین تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسوی و توثخیر در نوزارش حسابرسوی،
رابطۀ مندی و معناداری وجود دارد.
فرضیۀ نهم :بین استقالل کمیتۀ حسابرسی و تثخیر در نزارش حسابرسی ،رابطۀ مندی و
معناداری وجود دارد.
الگوی پژوهش

شک شمارة  1الگوی مدهومی پژوه

را نشان میدهد:

اندازة مؤسسۀ حسابرسی
اظهارنظر مشرو
ریسا نزارشدهی

حسابرس مستق

تعداد بندهای نزارش
تمرکز مالکیت
اندازة هیئتمدیره

تثخیر درنزارش حسابرسی
راهبری شرکتی

استقالل هیئتمدیره
تخصص اعضا
استقالل

کمیتۀ حسابرسی
شکل شمارۀ  .1الگوی مفهومی پژوهش
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متغیرهای پژوهش

در این پژوه
مستق پژوه

از سه دسته متغیرهای مستق  ،وابسته و کنترلی استداده شود .متغیرهوای

شام متغیرهوای مربوو بوه حسوابرس مسوتق (انودازة مؤسسوۀ حسابرسوی،

اظهارنظر مشرو حسابرس ،ریسا نوزارشدهوی و تعوداد بنودهای نوزارش حسابرسوی)،
متغیرهووای مربووو بووه راهبووری شوورکتی (تمرکووز مالکیوت ،انوودازة هیئووتموودیره و اسووتقالل
هیئتمدیره) و متغیرهای مربو به کمیتۀ حسابرسی (استقالل کمیتوۀ حسابرسوی و تخصوص
اعضای کمیتۀ حسابرسی) است .همچنین ،متغیر وابسته پژوه
است .متغیرهای کنترلوی پوژوه

تثخیر در نزارش حسابرسی

نیوز شوام انودازة شورکت ،اهور موالی شورکت و بوازدة

داراییها است.
متغیرهای مستقل
متغیرهای مربوط به حسابرس مستقل

اندازة مؤسسۀ حسابرسی :در بیشتر پژوه های انجا شده در ایران ،سازمان حسابرسی
به عنوان مؤسسه حسابرسی بزرگ و سایر مؤسسههای حسابرسوی معتمود بوورس ،بوه عنووان
مؤسسههای کوچا در نظر نرفته شده اسوت .در نتیجوه ،چنوانچوه سوازمان حسابرسوی بوه
عنوان حسابرس شرکت باشد ،متغیر یا و در غیر این صوور متغیور صودر در نظور نرفتوه
شد.
اظهارنظر مشرو حسابرس :انر نظر حسابرس مشرو باشود برابور بوا یوا و در غیور
اینصور برابر صدر در نظر نرفته شد (ساماها و خلی .)2012 ،
ریسا نزارشدهی :ریسا نزارشدهی ،برابر با نسبت موجودی کاال و حسا های
دریافتنی به ک داراییها تعری

شد (ساماها و خلی .)2012 ،

تعداد بندهای نزارش حسابرسی :شام تعداد بنودهای نوزارش حسابرسوی (بوهغیور از
بنوودهای مقدمووه ،مسووئولیت موودیریت و مسووئولیت حسووابرس) ببوو از بنوود اظهووارنظر در
نزارشهای حسابرسی است.
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متغیرهای مربوط به راهبری شرکتی
21

تمرکز مالکیت :برای محاسبه تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال -هیرشمن استداده
شد .شاخص هرفیندال -هیرشمن از جمق توان دو سوهم بوازار تموامی بنگواههوای فعوال در
صنعت به صور رابطۀ  1به دست میآید (چن و دهینسیری.)2009 ،21
k

HHI   Si  2

( )1

i 1

که در این رابطه:
 =Kتعداد بنگاههای فعال در بازار،
 =Siسهم بازار شرکت  iکه به وسیله رابطۀ  2به دست میآید.
n

Si  X j /  X j

( )2

i 1

که در این رابطه ،فروش شرکت  Jو  1نشان دهنده نود صنعت است.
الز به ذکر است که این شاخص هر چه بزرنتر باشد ،نشاندهنده تمرکز بیشتر است.
اندازة هیئتمدیره :اندازة هیئتمدیره توس تعداد اعضای هیئتمدیره نشان داده میشود.
استقالل هیئتمدیره :استقالل هیئتمدیره توس درصد مدیران مستق در هیئتمدیره نشان
داده میشود.
متغیرهای مربوط به کمیتۀ حسابرسی

استقالل کمیتۀ حسابرسی :استقالل کمیتۀ حسابرسی یا متغیر دو ارزشی صدر و یوا
است که انر نسبت تعوداد اعضوای هیئوتمودیره عضوو کمیتوۀ حسابرسوی (بوهجوز اعضوای
غیرموظ ) به تعداد ک اعضای کمیتۀ حسابرسی کمتر از  0/1باشد ،بیانگر اسوتقالل نسوبی
است و مقدار این متغیر برابر با یا و در غیور ایون صوور برابور بوا صودر اسوت (روهانوا و
همکاران .)2011 ،26عضو مستق کمیتۀ حسابرسی عضوی است که فابد هرنونوه رابطوه یوا
منافق مستقیم یا غیرمستقیم با سایرین است که بر تصمیمنیری مسوتق وی ایرنوذار باشود و
موجب جانبداری وی از منافق فرد یا نروه خاصی از سهامداران یا سوایر ذیندعوان شوود یوا
سبب عد رعایت منافق یکسان سهامداران نرد (منشور کمیتۀ حسابرسی.)1991 ،
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تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی :تخصص اعضوای کمیتوۀ حسابرسوی ،بیوانگر تعوداد
اعضای کمیتۀ حسابرسی است که در زمینه حسابداری ،حسابرسوی و موالی فعالیوت دارنود و
دارای علم و دان

تخصصوی هسوتند (روهانوا و همکواران .)2011 ،فورد متخصوص ،فوردی

است که مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفهای داخلی یوا معتبور بوینالمللوی در اموور موالی،
حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،ابتصاد و سایر رشتههای مدیریت با نرای

موالی یوا

ابتصادی ،همراه با توانایی تجزیه و تحلیو صوور هوا و نوزارشهوای موالی و کنتورلهوای
داخلی حاکم بر نزارشگری مالی دارد (منشور کمیتۀ حسابرسی.)1991 ،
متغیر وابسته

تثخیر در نوزارش حسابرسوی ،متغیور وابسوتۀ ایون پوژوه
حسابرسی به عنوان تعداد روزهوایی تعریو

اسوت .توثخیر در نوزارش

شوده اسوت کوه بوین پایوان سوال موالی و ارائوۀ

نزارش حسابرسی ،فاصله میاندازند (ساماها و خلی  .)2012 ،برای اندازهنیری این متغیور
بر اساس پژوه های جکی و تسووی ( )1999و سواماها و خلیو

( )2012از تدواو جموق

تعداد روزهای امضای نزارش حسابرسی و پایان سوال موالی ،بوه عنووان توثخیر در نوزارش
حسابرسی بهره برده شده است.
متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی این پژوه  ،بر مبنای پژوه های پیشین مرتب با تثخیر در نزارش
حسابرسی انتخا شدهاند و شام اندازه ،اهر مالی و بازدة داراییها است.
اندازة شرکت :انتظار میرود افزای

اندازة شرکت ،باع

افزای

توثخیر در نوزارش

حسابرسی شود (ساماها و خلی  .)2012 ،این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی کو دارایویهوا
محاسبه شده است.
اهر مالی :باال بودن نسوبت بودهی ،احتموال نواتوانی شورکت در بازپرداخوت بودهی و
ایدای تعهدهای خود را افزای

میدهد .در چنین حالتی حسابرسان نگوران ایون هسوتند کوه

ممکن است شرکت مورد رسیدنی بدهی خود را کمتور از وابوق نشوان داده باشود .بنوابراین
حسابرسان برای کاستن میزان مسئولیت خود در مقاب دعاوی مطروحه احتموالی در آینوده،
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روشهای حسابرسی را به نونهای طراحی و اجرا میکنند که از میزان بدهیهای یبت شوده
از سوی شرکتها اطمینان حاصو کننود .انجوا ایون نونوه ابودا هوا از جانوب حسابرسوان،
موجب طوالنی شدن دوره زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ امضای نوزارش حسابرسوی و
در نهایت باع

تثخیر در انتشار صور هوای موالی حسابرسوی شوده ،مویشوود (سولطانی،22

 .)2002این نسبت نیز از طریق تقسیم ک بدهیها بر ک داراییها ،محاسبه شده است.
بازدة داراییها :شرکتهای سودده ،زودتر از شرکتهای زیانده ،عملیا حسابرسوی
خود را اجرا و تکمی میکنند و تثخیر کمتری دارند (فروسوت و همکواران .)1991 ،28ایون
متغیر نیز به وسیله سود بب از بهره و مالیا تقسیم بر میانگین کو دارایویهوا محاسوبه شوده
است.
همچنین بر اساس مطالب مطورح شوده و پوژوه
الگوی پژوه
( )9

سواماها و خلیو

( )2012مویتووان

را به صور رابطۀ  9تهیه نمود:

ARLit = α0 + α1 AudTit + α2 AudOit + α3 RRiskit + α4 Remarkit +
α5 OwCit + α6 BSizeit + α7 Bindit + α8 Indaudit + α9 Audaccit + α10
Size it + α11 LEV it + α12 ROAit +€t

جامعۀ آماری و نمونۀ پژوهش

در این پژوه

ک جامعه مورد نظر انتخا شده و سوپس بوا اعموال محودودیتهوای

زیر نمونه آماری مشخص شد .برای اینمنظور 1 ،معیار زیر در نظر نرفتهشده و در صوورتی
که شرکتی کلیه معیارها را داشته باشد ،بهعنوان نمونه پژوه

انتخا شده است.

شرکت بب از سال  1990در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1991فعال باشد.
بووه دلی و ماهی وت خوواف فعالی وت شوورکتهووای هلوودین

 ،واسووطهنووریهووای مووالی و

شرکتهای سرمایهنذاری و تداو باب مالحظوه ماهیوت آنهوا بوا شورکتهوای تولیودی و
بازرنانی ،شرکت برنزیده از صنایق یاد شده نباشد.
بهلحاظ افزای

بابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به انتهای اسدند باشود و در بوازة

زمانی مورد مطالعه ،تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداشته باشد.
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صور های مالی و یادداشتهای همراه شورکتهوا در بوازة زموانی موذکور بوهنونوهای
کام در و ناه بورس اوراق بهادار موجود باشد.
معاملۀ سها آنها طی دورة پژوه

از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوبو

بی

نشده باشد.
بور اسواس معیارهوای بوواال 111 ،شورکت پذیرفتوهشووده در بوورس اوراق بهوادار تهووران
انتخا شد.

بهعنوان نمونه پژوه
ابزار تجزیه و تحلیل

در این پژوه

ابتدا با استداده از نر افزار اکس و نر افزار رهاورد نووین  ،9متغیرهوای

پژوهشی از روی دادههای خا  ،آماده و سپس با استداده از نر افزار ایویوز ،اسپویاساس
و استاتا تجزیهوتحلی نهایی انجا شده است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

در جدول شمارة  1آمارههای توصیدی مربوو بوه متغیرهوای موورد مطالعوه نشوان داده
شده است .الز به ذکر است که تعداد مشاهدههای مورد بررسوی بورای محاسوبۀ متغیرهوای
وابسته ،مستق و کنترلی ذکرشده 121 ،سال -شرکت است.
جدول شمارۀ  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

نا متغیر

میانگین

بیشینه

کمینه

اندازة مؤسسۀ حسابرسی

-

1

0

-

اظهارنظر مشرو حسابرس

-

1

0

-

ریسا نزارشدهی

0/192

0/919

0/019

0/191

تعداد بندهای نزارش حسابرسی

12/698

22

9

9/291

تمرکز مالکیت

0/916

0/989

0/006

0/212

اندازة هیئتمدیره

1/021

2

1

0/219

استقالل هیئتمدیره

0/668

1

0

0/188

-

1

0

-

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

2/211

1

0

0/890

تثخیر در نزارش حسابرسی

81/810

220

19

28/990

استقالل کمیتۀ حسابرسی

معیار

انحرا
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نا متغیر

انحرا

معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

اندازة شرکت

19/211

18/122

10/616

1/118

اهر مالی

0/621

1/161

0/090

0/212

بازدة داراییها

0/128

0/690

-0/298

0/122

الز به ذکر است که با توجوه بوه اسومی بوودن متغیرهوای انودازة مؤسسوۀ حسابرسوی،
اظهارنظر مشرو حسابرس و استقالل کمیتۀ حسابرسی ،میانگین و انحورا

معیوار آن بابو

محاسبه نبوده و لذا ارائه نشده است.
افزون بر آن ،در میان متغیرهای مسوتق  ،تعوداد بنودهای نوزارش حسابرسوی بیشوترین
میانگین انحرا

معیار را به خود اختصاف داده است .تثخیر در نوزارش حسابرسوی نیوز بوا

میانگینی برابر با  81/8101نشانگر آن است که بهنونۀ متوس  ،از انتهای سال موالی توا تهیوه
نزارش حسابرسی ،در شرکتهای پذیرفته شده در بوورس اوراق بهوادار 81 ،روز بوه طوول
میانجامد .همچنین در میان متغیرهای کنترلی ،اندازة شورکت بیشوترین میوانگین و انحورا
معیار را به خود اختصاف داده است .میانگین اهر مالی ( )0/62نیز نشان میدهد که بودهی
شرکتها بهنونه متوس بی

از نص

داراییهای شرکتهوا بووده کوه بیواننور میوزان بوه

نسبت باالی اهر مالی در شرکتهای نمونه است.
بررسی ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

براساس آزمون ریشه واحد از نود آزموون هوادری ،چنانچوه معنواداری آموارة آزموون
کمتر از  0/01باشود ،متغیرهوای مسوتق  ،وابسوته و کنترلوی پوژوه
هستند .یافتههای حاص از بررسی پایایی متغیرهوای پوژوه

در دورة پوژوه

بوا اسوتداده از ایون آزموون در

جدول شمارة  2ارائه شده است.
جدول شمارۀ  .2یافتههای حاصل از آزمون هادری

نا متغیر

پایوا

آمارة آزمون

معناداری

اندازة مؤسسۀ حسابرسی

1/211

0/000

اظهارنظر مشرو حسابرس

9/811

0/000

ریسا نزارشدهی

16/662

0/000

تعداد بندهای نزارش حسابرسی

16/826

0/000
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آمارة آزمون

معناداری

نا متغیر
تمرکز مالکیت

11/888

0/000

اندازة هیئتمدیره

19/099

0/000

استقالل هیئتمدیره

11/912

0/000

استقالل کمیتۀ حسابرسی

1/622

0/0168

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

6/099

0/000

تثخیر در نزارش حسابرسی

11/980

0/000

اندازة شرکت

12/929

0/000

اهر مالی

18/986

0/000

بازدة داراییها

11/161

0/000

با توجه به یافتههای جدول شمارة  ،2سطح معنواداری در آزموون ریشوه واحود هوادری
برای تما متغیرها کوچاتر از  0/01است که نشان میدهد متغیرهای پژوه

پایوا هسوتند.

این بدان معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زموان و کواریوانس متغیرهوا بوین
سالهای مختل  ،یابت اسوت .در نتیجوه ،شورکتهوای موورد بررسوی تغییرهوای سواختاری
نداشتهاند و استداده از این متغیرها در الگو باع

بهوجود آمدن رنرسیون کاذ نمیشود.

آزمون فرضیههای پژوهش
بررسی همخطی

زمانی که در دادههای مورد مطالعه بین متغیرهای مستق مشک همخطی وجود داشوته
باشد ،یافتهها باب اتکا نبوده و نمیتوان از رنرسیون خطی چند متغیره اسوتداده کورد .بورای
بررسی مشک همخطی چندنانه در این پژوه

از عام تور واریانس و تلورانس اسوتداده

شد .زمانی که عام تور واریانس کوچاتر از  1و و عام تلرانس کوچاتر از  1باشود،
نشان دهندة عد وجود همخطوی در دادههوا اسوت (خواجووی و ممتازیوان .)1999 ،جودول
شمارة  9یافتههای این آزمون را نشان میدهد.
با توجه به یافتههوا ،در هموۀ مووارد عامو توور واریوانس کوچواتور از  1و و عامو
تلرانس نیزکوچاتر از  1است ،در نتیجه همخطی در دادهها وجود ندارد.
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جدول شمارۀ  .3یافتههای مربوط به بررسی همخطی بین متغیرها

VIF

TOLERANCE

اندازة مؤسسۀ حسابرسی

1/910

0/216

اظهارنظر مشرو حسابرس

1/616

0/619

ریسا نزارشدهی

1/119

0/891

تعداد بندهای نزارش حسابرسی

1/229

0/180

تمرکز مالکیت

1/220

0/820

اندازة هیئتمدیره

1/021

0/991

استقالل هیئتمدیره

1/211

0/826

استقالل کمیتۀ حسابرسی

1/101

0/908

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

1/189

0/811

اندازة شرکت

1/911

0/211

اهر مالی

1/912

0/292

بازدة داراییها

1/121

0/890

متغیر

بررسی واریانس ناهمسانی

در این پژوه

برای بررسی واریانس ناهمسانی از آزمون وایت اسوتداده شود .جودول

شمارة  1یافتههای این بخ

را نشان میدهد.

جدول شمارۀ  .1یافتههای مربوط به بررسی واریانس ناهمسانی بین متغیرها

آمارة F

1/112

معناداری

0/196

یافتهها نشان داد که میزان احتموال آمواره ذکور شوده بیشوتر از  0/01بووده و در نتیجوه،
الگوی پژوه  ،مشک واریانس ناهمسانی ندارد.
آزمون انتخاب الگو

یافتههای حاص از برآورد الگوی رنرسیون مناسب ،در جودول شومارة  1ارائوه شوده
است.
جدول شمارۀ  .1یافتههای مربوط به انتخاب الگوی مربوط به آزمون فرضیهها

فرضیه
الگوی پژوه

آزمون

آمارة آزمون

معناداری

آزمون چاو

6/981

0/000

آزمون هاسمن

90/086

0/002

مجلۀ دانش حسابداری /دورۀ نهم /ش  /0بهار  /0937پیاپی 091 /93

با توجه به یافتههای ارائهشده در جدول شمارة  1و از آنجا که سطح معنواداری آزموون
چاو و هاسمن کمتر از  0/01است ،برای آزمون فرضیه پژوه

میتووان از الگووی ایرهوای

یابت استداده کرد.
آزمون فرضیههای پژوهش

جدول شمارة  ،6یافتههای مربو به آزمون فرضیههای پژوه

را نشان میدهد.

جدول شمارۀ  .1یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش

متغیر وابسته :تأخیر در گزارش حسابرسی
ضریب

آمارة t

معناداری

اندازة مؤسسۀ حسابرسی

12/912

1/190

0/000

اظهارنظر مشرو حسابرس

2/881

9/620

0/018

ریسا نزارشدهی

11/896

1/969

0/001

تعداد بندهای نزارش حسابرسی

12/011

1/801

0/000

تمرکز مالکیت

-19/960

-6/228

0/000

اندازة هیئتمدیره

1/962

9/002

0/026

استقالل هیئتمدیره

-2/122

-1/181

0/919

استقالل کمیتۀ حسابرسی

1/112

0/809

0/121

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

-2/012

-9/109

0/019

اندازة شرکت

1/881

0/902

0/118

اهر مالی

11/899

1/010

0/006

بازدة داراییها

2/012

1/002

0/118

-28/011

-0/199

0/882

متغیرها

مقدار یابت
ضریب تعیین

0/811

ضریب تعیین تعدی شده

0/291

آمارة F

19/296

معناداری آمارة F

0/000

دوربین -واتسون

1/921

یافته های پژوهشی حاصو حواکی از آن اسوت کوه بوین ویژنویهوای انودازة مؤسسوۀ
حسابرسی ،اظهارنظر مشورو حسوابرس ،ریسوا نوزارشدهوی ،تعوداد بنودهای نوزارش
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حسابرسی و اندازة هیئتمدیره بوا توثخیر در نوزارش حسابرسوی ،رابطوۀ مثبوت و معنواداری
اندازة مؤسسۀ حسابرسی ،اظهارنظر مشورو حسوابرس،

وجود دارد .بدین معنا که با افزای

ریسا نزارشدهی ،تعداد بنودهای نوزارش حسابرسوی و انودازة هیئوتمودیره ،توثخیر در
مییابد.

نزارش حسابرسی افزای

همچنین ،بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی با تثخیر در نوزارش
حسابرسی ،رابطۀ مندی و معناداری وجود دارد .بدین معنا که با افزای
و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی ،تثخیر در نزارش حسابرسی کاه

بین تمرکوز مالکیوت
مییابد.

در فرضیۀ اول بوه بررسوی رابطوۀ بوین انودازة مؤسسوۀ حسابرسوی و توثخیر در نوزارش
حسابرسی پرداخته شد .یافتهها نشان داد که بوا افوزای
حسابرسی افزای

انودازة مؤسسوه ،توثخیر در نوزارش

مییابد .در زمینه اندازة مؤسسۀ حسابرسی میتوان دریافت که با اسوتداده

از مؤسسههای حسابرسی بزرگ در برنامه حسابرسوی ،توثخیر در نوزارش حسابرسوی بیشوتر
میشود .ایون مسوئله ،بنوا بوه عقیوده بوامبر و شوودربا ( )1999مویتوانود ناشوی از سواختار
حسابرسی و توجه و دبت بیشتر مؤسسههای بزرگ باشد که موجب تثخیر در ارائۀ نوزارش
حسابرسی ،میشود .در نتیجه ،مؤسسههای حسابداری بزرگ دبت و توجه بیشتری در برنامه
حسابرسی دارند که این امر ،موجب تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی میشود.
در فرضیۀ دو  ،رابطۀ بین اظهار نظر مشورو و توثخیر در نوزارش حسابرسوی آزموون
شد .بر اساس یافتهها ،اظهارنظر مشرو حسابرس و تثخیر در نزارش حسابرسوی نیوز دارای
ارتبا معنادار و مثبت هستند و با ارائۀ نظر مشرو توس حسابرس ،تثخیر در ارائۀ نزارش
حسابرسی بیشتر میشود .این مسئله ناشی از بررسی محدویتها ،ناهنجاریها و بیود توسو
حسابرسان است که با صر

زمان ،نزارش را با تثخیر مواجه میسازد.

بر اساس یافتوههوای فرضویۀ سوو پوژوه  ،توثخیر در نوزارش حسابرسوی بوا ریسوا
نزارشدهی نیز افزای

مییابد .ریسا نزارشدهی به صوور نسوبت موجوودی کواال و

بدهیها به ک داراییها تعری

شده است که در صور باال بودن این نسبت ،حسابرس بوا
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دشواریهای بیشتری در بررسی آنها مواجه میشود که با توجه به ماهیت آنها ،در نزارش
حسابرسی تثخیر ایجاد میکند.
در فرضیۀ چهار  ،مشاهده شد که با افزای
در ارائۀ نزارش حسابرسی افزای

تعداد بندهای نوزارش حسابرسوی ،توثخیر

مییابد که ناشی از پیچیدنی و یا وجود ایرادهای عمده

در حسابرسی است و بر تثخیر در ارائۀ نزارش حسوابرس ،موؤیر اسوت .افوزون بور آن ،ایون
موضود میتواند ناشی از آن باشد که ازدیاد تعداد بندهای نزارش حسابرسی یا خبور بود
تلقی شده و مدیر از انتشار نزارش حسابرسی امتناد میورزد.
بر اساس یافتههای پژوه

در فرضیۀ پنجم ،بین تمرکز مالکیوت و توثخیر در نوزارش

حسابرسی رابطۀ مندی و معناداری وجود دارد .بودین معنوا کوه بوا افوزای
تثخیر در نزارش حسابرسی کاه

تمرکوز مالکیوت،

مییابد .این موضود بدین خواطر اسوت کوه بوا افوزای

تمرکز مالکیت ،سرمایهنذارانی که مالا درصد کوچکی از سها هستند ،بودر بیشوتری
برای ندوذ در تصمیمهوای مودیریت خواهنود داشوت و تضوادهای احتموالی کواه

یافتوه و

نزارش حسابرسی با سرعت بیشتری تهیه میشود.
بر اساس یافتههای فرضیۀ ششم ،اندازة هیئوتمودیره دارای ارتبوا مثبوت بوا توثخیر در
نزارش حسابرسی است .در این زمینه ،دو دیودناه مطورح شود کوه بور اسواس دیودناه اول
افزای

اندازة هیئتمدیره موجب کاه

دیدناه دو نیز کاه

تثخیر در نزارش حسابرسی مویشوود .بور اسواس

اندازة هیئوتمودیره موجوب کواه

میشود .مطابق با یافتوههوای پوژوه  ،بوا افوزای

توثخیر در نوزارش حسابرسوی

انودازة هیئوتمودیره ،توثخیر در نوزارش

حسابرسی بیشتر میشود که این مسئله مویتوانود ناشوی از زموانبور بوودن تبوادل افکوار بوین
اعضای هیئتمدیره و انعطا پذیری نامناسب در تصمیمنیری باشد.
فرضیۀ هدوتم پوژوه

بوه بررسوی ارتبوا اسوتقالل هیئوتمودیره و توثخیر در نوزارش

حسابرسی پرداخت .در این بخ

نیز یافتهها نشان داد که بین استقالل هیئتمودیره و توثخیر

در نزارش حسابرسی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .البته ،ایون انتظوار وجوود داشوت کوه بوا
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استقالل هیئتمودیره ،توثخیر در نوزارش حسابرسوی کواه

افزای

یابود .ایون مسوئله نیوز

میتواند ناشی از تداو در سطح ایرنذاری بر عملکرد شرکت توس اعضای هیئتمودیره
باشد.
بر اساس یافتههای پژوه  ،در فرضیۀ هشتم مشاهده شد بین تخصوص اعضوای کمیتوۀ
حسابرسی و تثخیر در نزارش حسابرسی ،رابطۀ مندی و معنادار وجود دارد .بدین معنا که بوا
تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی ،مشک های موجود در فرایند نزارشدهی موالی

افزای

شناسایی شده و مد زمان کمتری صر

تهیه نزارش حسابرسی خواهد شد.

در فرضوویۀ نهووم بووه بررسووی رابط وۀ اسووتقالل کمیتووۀ حسابرسووی و تووثخیر در نووزارش
حسابرسی پرداخته شد که بنا بر یافتهها ،این رابطه معنادار نیست .این انتظار وجود داشت که
بووا افووزای

اسووتقالل کمیتووۀ حسابرسووی ،تووثخیر در نووزارش حسابرسووی کوواه

یابوود ،زیوورا

ابدا های کمیتۀ حسابرسی با اسوتقالل بیشوتر ،بوه احتموال فوراوان در راسوتای کواه
صر

زموان

شده برای صدور نزارش حسابرسی است که البته این مورد ممکن است تحت توثییر

شرای حاکم بر کشور باشد و باع

شود که این رابطۀ معنادار نباشد.

استحکام نتایج

بر اساس یافتههای پژوه  ،موارد حاص از بررسی خودهمبستگی جملههوای خطوا بوا
استداده از آماره دوربین واتسون نشان دهنوده نبوود خطوای خودهمبسوتگی اسوت .همچنوین،
مقدار آمارة  Fو سطح معناداری مربو به این آماره ،بیانگر ایون اسوت کوه فرضویه معنوادار
نبودن ک الگو (صدر بودن تما ضرایب) رد میشود و الگوی رنرسیون بورآوردهشوده در
ک معنادار است .از سوی دیگر ،بررسی ضریب تعیین تعدی شده متغیرهوای موورد بررسوی
نیز نشان داد که حداکثر  29درصد از تغییرهای تثخیر در نزارش حسابرسی را مویتووان بوا
استداده از متغیرهای مورد بررسی ،تبیین کرد.
افزون بر موارد ذکر شده ،بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان از آن دارد که تثییر اهور
مالی بر تثخیر در نزارش حسابرسی مثبت و معنوادار اسوت و بوا افوزای

میوزان اهور موالی
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شرکت ،نزارش حسابرسی با تثخیر بیشتری همراه است ،اما رابطوۀ انودازة شورکت و بوازدة
داراییها با تثخیر در نزارش حسابرسی ،معنادار نیست.
بررسی اجمالی یافتههای پژوه

در جدول شمارة  2آورده شده است.

جدول شمارۀ  .7یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش

رابطۀ معناداری

جهت رابطه

متغیر
اندازة مؤسسۀ حسابرسی

معنادار

مثبت

اظهارنظر مشرو حسابرس

معنادار

مثبت

ریسا نزارشدهی

معنادار

مثبت

تعداد بندهای نزارش حسابرسی

معنادار

مثبت

تمرکز مالکیت

معنادار

مندی

اندازة هیئتمدیره

معنادار

مثبت

استقالل هیئتمدیره

غیرمعنادار

مندی

استقالل کمیتۀ حسابرسی

غیرمعنادار

مثبت

معنادار

مندی

غیرمعنادار

مثبت

معنادار

مثبت

غیرمعنادار

مثبت

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی
اندازة شرکت
اهر مالی
بازدة داراییها

بحث و نتیجهگیری

در این پژوه  ،به بررسی تثییر سه دسته از عوام مرتب با حسوابرس مسوتق (انودازة
حسووابرس ،نووود اظهووارنظر حسووابرس ،ریسووا نووزارشده وی و تعووداد بنوودهای نووزارش
حسابرسوی) مورتب بوا راهبووری شورکتی (تمرکوز مالکیوت ،انوودازة هیئوتمودیره و اسووتقالل
هیئتمدیره) و مرتب با کمیتوۀ حسابرسوی (اسوتقالل کمیتوۀ حسابرسوی و تخصوص اعضوای
کمیتۀ حسابرسی) بر تثخیر در نزارش حسابرسی پرداخته شد.
یافتههای آزموون تجربوی نشوان داد کوه بوین ویژنویهوای انودازة مؤسسوۀ حسابرسوی،
اظهارنظر مشرو حسابرس ،ریسوا نوزارشدهوی ،تعوداد بنودهای نوزارش حسابرسوی و
اندازة هیئتمدیره بوا توثخیر در نوزارش حسابرسوی ،رابطوۀ مثبوت و معنوادار و بوین تمرکوز
مالکیت و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی با تثخیر در نزارش حسابرسی ،رابطوۀ مندوی و

 /011بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی

معناداری وجود دارد .همچنین ،رابطۀ استقالل هیئتمودیره و اسوتقالل کمیتوۀ حسابرسوی بوا
تثخیر در نزارش حسابرسی معنادار نیست.
یافتههای فرضیۀ اول پژوه

که به بررسی رابطۀ اندازة مؤسسۀ حسابرسوی و توثخیر در

نزارش حسابرسی میپرداخوت ،همسوو بوا یافتوههوای جگوی و تسووی ( )1999و سواماها و
خلی

( )2012و در مقاب یافتههای پورحیدری و همکاران ( )1991و لوونتیس و همکواران

( )2001است.
بر اسواس یافتوههوای فرضویۀ دو  ،اظهوارنظر مشورو حسوابرس و توثخیر در نوزارش
حسابرسی نیز دارای ارتبا معنادار و مثبت هستند .یافتههای این بخ
یافتههای ساماها و خلی

از پژوه  ،همسو بوا

( )2012است.

یافتههای فرضیۀ سو پژوه

که به بررسی توثخیر در نوزارش حسابرسوی بوا ریسوا

نزارشدهی پرداخت نیز در راستای یافتههای ساماها و خلی
در فرضیۀ چهار  ،مشاهده شد که با افزای
در ارائۀ نزارش حسابرسوی افوزای

( )2012است.

تعداد بندهای نوزارش حسابرسوی ،توثخیر

موییابود .یافتوههوای ایون بخو

یافتههای واعو و احمدی ( )1999و ساماها و خلی

از پوژوه

همسوو بوا

( )2012است.

در فرضیۀ پنجم مشاهده شد که بوین تمرکوز مالکیوت و توثخیر در نوزارش حسابرسوی
رابطۀ مندی و معناداری وجود دارد .یافتههای این بخ

همسو با دیدناههای جگی و تسوی

()1999؛ لونتیس و همکاران ()2001؛ حبیب و بهوئیان ( )2011و عدیدی ( )2009و مطابق با
یافتههای ساماها و خلی

( )2012است.

بر اساس یافتههای فرضیۀ ششم ،اندازة هیئوتمودیره دارای ارتبوا مثبوت بوا توثخیر در
نزارش حسابرسی است .این مسئله همسو با دیدناه آرکی و وازکووئز ( )2001و در مقابو
دیودناه هیوودالگو و همکواران ( )2010و همچنووین ،بوور خوال
( )2012است.

یافتووههوای سوواماها و خلیو

مجلۀ دانش حسابداری /دورۀ نهم /ش  /0بهار  /0937پیاپی 010 /93

یافتههای فرضیۀ هدوتم پوژوه

نشوان داد کوه بوین اسوتقالل هیئوتمودیره و توثخیر در

نزارش حسابرسی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .البته ،این انتظار وجود داشت که با افزای
استقالل هیئتمدیره ،تثخیر در نزارش حسابرسی کاه

یابد .این مسئله نیز میتواند ناشوی

از تداو در سطح ایرنذاری بر عملکرد شرکت توس اعضای هیئتمدیره باشد .یافتههای
این بخ

از پژوه  ،همسو با یافتههای ساماها و خلی

یافتههای فرضیۀ هشتم پژوه

( )2012است.

نشان داد که بین تخصص اعضوای کمیتوۀ حسابرسوی و

تثخیر در نزارش حسابرسی ،رابطوۀ مندوی و معنوادار وجوود دارد .یافتوههوای ایون بخو

از

پژوه

همسو با یافتههای درورده و همکاران ( )1991سولتانا و همکاران ( )2011و ساماها

و خلی

( )2012است.
همچنین ،بر اساس یافتههای پژوه

در فرضیۀ نهم ،رابطۀ استقالل کمیتۀ حسابرسوی و

تثخیر در نزارش حسابرسی نیز معنادار نیست.
این پژوه

نیز مانند سایر پژوه ها دارای محدودیتهایی اسوت کوه محودود بوودن

تعداد نمونۀ مورد بررسی و حذ

شرکتهای واسطهنری و هلدین

بوه دلیو تدواو آن

با سایرشرکتها ،از این دست عوام است.
با توجه به یافتههای پژوه  ،پیشنهاد میشود شرکتها به نقو

بوا اهمیوت بوه هنگوا

بودن نزارش حسابرسی در تصومیمنیوری سورمایهنوذاران ،کیدیوت نوزارشهوای موالی و
مربو بودن اطالعا توجه نموده و بوا اسوتداده از یافتوههوای پوژوه

در راسوتای کواه

تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسوی ،زموان توثخیر در صودور نوزارش حسابرسوی را کواه
دهند .به پژوهشگران آتی نیز توصیه میشود توا بوه بررسوی ارتبوا عوواملی ماننود پایبنودی
مدیران به اخالق حرفهای ،مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ،نود صنعت و ریسا سوقو
سها با تثخیر در نزارش حسابرسوی بپردازنود و بوا افوزای
موضود کسب نموده و در راستای کاه

عوامو موؤیر ،درک بهتوری از

تثخیر در ارائۀ نزارش حسابرسی تالش نمایند.
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